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Правилник на промоция:  „DigiCert SSL Certificate” 

 

 

§1 Общи постановления 

1. Настоящият Правилник регламентира принципите на промоция „Business 

Mail” (наричана по-долу: промоция) организирана от home.pl Spółkę Akcyjną 

[Акционерно дружество] със седалище в гр. Шчечин, Полша, с адрес: ул. 

Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, Polska, вписано в търговския регистър на 

Националния съдебен регистър, управляван от Районен съд Шчечин, 

Отдел XIII Търговски – Национален съдебен регистър, под номер KRS 

0000431335, номер REGON 811158242, ДДС номер 8522103252 (наричано по-

нататък:  Организатор).  

2. Настоящият правилник (наричан по-долу: Правилник) е достъпен на 

уебсайт с адрес https://ionos.bg/terms-and-conditions/ 

3. Условията на промоцията не могат да се комбинират с други 

промоционални оферти, специални оферти, оферти за ключови клиенти, 

освен ако условията на отделните промоционални оферти не позволяват 

тази възможност. 

 

§ 2  Определения 

1. Клиент - по смисъла на Правилника на Организатора е клиент. 

2. Абонаментен период на промоционална услуга – е абонаментен период по 

смисъла на Правилника на Организатора, посочен в § 6, точка 1, за който 

промоционалната услуга е регистрирана при Организатора като част от 

промоцията, т.е. на промоционалната цена, посочена в § 6, точка 1. 
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3. Субект – по смисъла на Правилника е физическо лице с пълна 

правоспособност или юридическо лице или организационна единица, 

която не е юридическо лице, на която отделен закон придава 

правоспособност. 

4. Правилници на Организатора – по смисъла на Правилника е правилник на 

мрежата home.pl, достъпен на уебсайт с адрес https://ionos.bg/terms-and-

conditions/   

4. Правилници за промоционални услуги – по смисъла на Правилника са 

различни от Правилника на Организатора правилници относно 

промоционални услуги, достъпни или упоменати на уебсайта, посочен в 

точка 4 по-горе.  

5. Участник в промоцията – по смисъла на Правилата е субект, който е 

изпълнил всички условия, описани в § 5 и е регистрирал промоционална 

услуга при Организатора като част от промоция, т.е. на промоционалната 

цена, посочена в § 6, точка 1 

6. Услуги – по смисъла на Правилника са услуги, различни от промоционална 

услуга, предоставяни от Организатора. 

7. Промоционална услуга – по смисъла на Правилника е услуга, предоставена 

по електронен път от Организатора, посочена в § 6, точка 1, която е 

регистрирана чрез Организатора за Абонаментен период на 

промоционална услуга в рамките на промоция, т.е. на промоционалната 

цена, посочена в § 6, точка 1. 
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§3 Промяна на правилата на промоцията 

1. Правилата на промоцията могат да се променят по време на нейната 

продължителност, с уговорката, че това не се прилага за договори, 

сключени преди направената промяна. 

2. Организаторът ще информира за обхвата на промяната на уебсайта с 

адрес: https://ionos.bg/ 

 

§4 Продължителност на промоцията 

1. Промоцията продължава от 01.12.2019 г. до 30.03.2020 г. 

2. Организаторът може да отмени промоцията, без да посочва причина, 

преди крайния срок, посочен в точка 1 по-горе.  

3. Организаторът може да удължи периода на промоция, посочен в точка 1 

по-горе. 

4. Информация за отмяна на промоцията или удължаване на периода на 

промоцията ще бъде публикувана на уебсайта с адрес: https://ionos.bg/ 

 

§5 Участници в промоцията 

1. Задължителното условие за използване на промоцията е през периода на 

промоцията Субектът да:  

a. е регистрирал Промоционална услуга при Организатора, и 

b. да е приел Правилника, и 

c. да е приел Правилника на Организатора, и 
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d. да е приел Правилника на Промоционална услуга, и 

e. да е изпълнил другите условия, определени с правилници, посочени 

в буквите b-d по-горе, и 

f. да е заплатил изцяло дължимите такси за регистрация на 

Промоционална услуга при Организатора, и 

2. Условията на промоцията не могат да бъдат използвани от Субекти, които 

не са извършили плащания на Услугите или са се забавили с плащането на 

Услугите, или преди това са изпълнявали договори с Организатора 

неправилно, освен ако Организаторът не реши друго. 

 

§6 Описание на промоцията 

1. Субектите, които са изпълнили условията, посочени в § 5, могат да се 

регистрират при Организатора на Промоционална услуга, посочена в 

таблицата по-долу, на промоционалната цена, посочена в таблицата по-

долу за Абонаментен период на Промоционалната услуга, посочена в 

таблицата по-долу.  

 

 

Вид 

Промоционалната 

услуга 

 

Абонаментен период 

на Промоционалната 

услуга 

 

Промоционална цена 

RapidSSL 1 година 15.99 € 

RapidSSL WC 1 година 129.00 € 

True BusinessID 1 година 119.00 € 

True BusinessID WC 1 година 359.00 € 
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True BusinessID EV 1 година 159.00 € 

 

2. Всеки Участник в промоцията има право да регистрира при Организатора 

на условията на промоцията, описани в точка 1 по-горе, само една 

Промоционална услуга от даден вид (следователно, Участника в 

промоцията може да регистрира само една услуга, напр. един RapidSSL и 

един True BusinessID. Не може да регистрира няколко услуги, напр. две True 

BusinessID).  

3. Предоставянето на промоцията, получено от Участника като част от 

промоцията, не подлежи на смяна с паричен еквивалент или други услуги. 

4. Подробните правила на използване на Промоционалната услуга при 

Организатора се регулират от разпоредбите на по-долу посочените 

правилници, в съответствие с реда, по който са изброени: 

a) Правилник,  

b) Правилник на Промоционална услуга, 

c) Правилник на Организатора.  

  

§ 7  Прекратяване на договора за предоставяне на Промоционална услуга 

1. Договорът за предоставяне на Промоционалната услуга се сключва 

между Организатор и Участник на промоцията за определен период, 

обхващащ Абонаментния период на Промоционалната услуга. 

2. Договорът за Промоционална услуга може да бъде прекратен 

преди края на Абонаментния период на Промоционалната услуга от 

Участник в промоцията или неговите правоприемници, които са 

станали страна по договора за Промоционална услуга при 

универсално или сингуларно правоприемство, само в резултат на 
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обстоятелства, за които Организаторът носи пълна отговорност, 

включително в случай, че Организаторът не е осигурил достъпността 

на Промоционалната услуга на ниво, обявено от Организатора SLA за 

Промоционалната услуга. Прекратяването на договора за 

предоставяне на Промоционални услуги, посочен в предходното 

изречение, се извършва на принципите, изложени първо в 

Правилника на Промоционалната услуга, и в обхват, в който те не са 

регламентирани в принципите, определени в Правилника на 

Организатора. 

 

§ 8 Заключителни разпоредби 

При въпроси, които не са обхванати от Правилника, приложение имат 

разпоредбите на изброените по-долу правилници, в съответствие с реда, в който 

са изброени: 

 a) Правилник, 

 b) Правилници на Промоционална услуга,  

 c) Правилник на Организатора. 

 


